WÓJT GMINY CEDRY WIELKIE

ZARZĄD

83-020 Cedry Wielkie
7..M~
u_

ZE NIE NR136/2016

Wójta Gminy Cedry Wielkie

. ' k"1ego 16
_azyns

pł

z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Wielkie w przedmiocie zmiany Studium

społecznych

z

uwarunkowań

mieszkańcami

Gminy Cedry

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Cedry Wielkie.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 446 z
dnia 28

późn.

września

zarządzam,

co

zm.).w związku z

uchwałą

Rady Gminy Cedry Wielkie Nr :XXII/182/16 z

2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji

Społecznych

następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić z mieszkańcami Gminy Cedry Wielkie konsultacje
zmiany Studium

uwarunkowań

społeczne

w przedmiocie

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry

Wielkie w ramach projektu grantowego pt. ,,Nowa

jakość

zagospodarowania przestrzennego" dofinansowanego ze

konsultacji

środków

społecznych

planów

Unii Europejskiej w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 wykraczają poza wymogi nakładane na gminy na mocy
przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.778).
§ 2.

1. Celem konsultacji, o których mowa w § 1 jest:
a. przekazanie

społeczności

lokalnej

pełnej

1

rzetelnej

informacji na temat

planowanych zmian w studium
b. pozyskania społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań
c.

zwiększenie aktywności mieszkańców

d. wzmocnienie mechanizmów konsultacji w gminie
2. Konsultacje

mają zasięg

ogólnogminny i przeprowadza

Wielkie.
§ 3.
Określa się:

1) termin rozpoczęcia konsultacji: 31

styczeń

2017 rok;

2) planowany termin zakończenia konsultacji: luty 2018 rok.

się

je na terenie Gminy Cedry

§ 4.

1.

Pogłębione

konsultacje

zostaną

przeprowadzone z wykorzystaniem

następujących

technik

konsultacyjnych:
1) spotkania otwartego, które

odbędzie się

w dniu 31.01.2017 r.

2) warsztatu konsultacyjnego, który odbędzie
3) punktu konsultacyjnego, który odbędzie

się

się

w dniu 22.02.2017 r.

w czerwcu 2017 r. ( 5 dni)

4) mapy na stronie www
5) spotkania konsultacyjnego
2.

Dokładne

w ust. 1

terminy i miejsca przeprowadzenia technik konsultacyjnych o których mowa

zostaną

społecznościowym

podane min. na stronie internetowej Gminy Cedry Wielkie, na portalu
„Facebook", na tablicy

ogłoszeń Urzędu

Gminy Cedry Wielkie oraz na

tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
3. Wymienione w ust. I techniki konsultacyjne zostały

szczegółowo

opisane w Indywidualnym

Planie Konsultacji zgodnie z warunkami konkursu grantowego dla jednostek
terytorialnego na przeprowadzenie konsultacji

społecznych

samorządu

aktów planowania przestrzennego

przeprowadzonego przez Fundacje Rozwoju Demokracji Lokalnej z

siedzibą

(FRDL) oraz warunkami wskazanymi w umowie o powierzenie grantu

w Warszawie

pomiędzy

FRDL

a Gminą Cedry Wielkie

§ 5.
Odpowiedzialność

za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji powierza się inspektorowi

ds. gospodarki przestrzennej oraz inspektorowi ds.

komunalno-społecznych.

§ 6.

Wyniki konsultacji zostaną upublicznione w oficjalnym serwisie internetowym Gminy.

§ 7.

1. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie
2. Konsultacje uznaje

się

są wiążące.

za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

§ 8.
Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

WiJT

